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Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Zápis z 17. jednání rady města Turnov 

ze dne 6.9.2017 

 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu:  

            

 

 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka do 

objektu kina na Trávnicích 

Ing. Tomáš Hocke      8:00 – 8:30 

2. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. - schválení ceny 

tepelné energie, hodnocení jednatele 

Mgr. Jana Svobodová          8:30 – 9:00 

Záležitosti finančního odboru  

3. Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských 

organizací 

Ing. Tomáš Hocke      9:00 – 9:30 

4. Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2017        

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Ludmila Těhníková      9:30 – 11:30 

6. Oprava ulice Pekařova Turnov        

7. Muzeum Českého ráje Turnov - Dohoda o přístupu pro 

stavební techniku - dodatek č.1 

       

8. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov, sídliště Přepeřská 

       

9. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích v 

Koškově ulici, Nudvojovice 

       

10. Výběr nejvhodnější nabídky " Pojištění Města Turnov" Ing. Tomáš Hocke       
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11. Návrh na kácení skupiny stromů v „Parku za letním 

kinem“ 

Ludmila Těhníková       

12. Nájemní smlouva s Tělovýchovnou jednotou Turnov, 

z.s. 

       

13. Smlouva o právu provést stavbu -chodník Přepeřská        

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti "Přeložka metalického vedení, 

Turnov, Nádražní-III.etapa" 

       

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti "Modernizace telekomunikační 

sítě CETIN Turnov, Třešňová ul." 

       

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti "Modernizace telekomunikační 

sítě CETIN, Turnov, Sobotecká ul." 

       

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti "Modernizace telekomunikační 

sítě CETIN, Turnov, Na Výšince" 

       

18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a právu provést stavbu "SM, 

Turnov, Přepeřská, přeložky kNN-LB kraj" 

       

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Přeložka STL plynovodu a plynovodních přípojek 

Turnov, Markova ul." 

       

20. Smlouva o zajištění středotlaké přeložky ulice Markova 

Turnov 

       

Přestávka                 11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

21. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v 

Turnově pro školní rok 2017/2018 

Mgr. Martina Marková  12:00 – 12:15 

22. OŠKS – úprava rozpočtu Zdravotně sociální služby Mgr. Petra Houšková  

Záležitosti odboru rozvoje města 

23. Územní studie Turnov - Benátky RNDr. Miroslav Varga   12:15 – 12:30 

Záležitosti odboru životního prostředí 

24. Kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová 12:30 – 13:00 

25. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně Ing. Miloslava Šípošová           

Ostatní 

26. Pořízení vozu Škoda Superb Mgr. Jana Svobodová    13:00 – 14:00 

27. 

 

28. 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. - audit, aktuální 

informace 

Nominace člena do výběrového řízení na pozici 

generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec a.s. 

      

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

 

1. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka do objektu kina na Trávnicích 
 

Rozprava: 
       Výstavba komunitního centra pro knihovnu a Žlutou ponorku se umístila v prioritách zastupitelů na 9. 

místě v žebříčku akcí nad 10 mil. Kč. Obecně je objektu, kde sídlí stávající knihovna, vytýkán špatný 

technický stav, malé plochy pro umístění knihovního fondu, bariérovost objektu, nedostatečné hygienické 

a návštěvnické zázemí, chybějící společenský sál. 

Nově navrhovaným řešením, z kterým přicházím je záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka do 

objektu kina na Trávnicích. Objekt je v soukromém vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o 

architektonicky velmi zajímavou stavbu v centru města, uprostřed památkové zóny Turnov, v blízkosti 

centrálního parkoviště a městského divadla. Objekt dlouhodobě chátrá. Objekt se nachází v pasivní 
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záplavové zóně, nicméně přízemí objektu je nad úrovní stoleté vody. Pan xxxxxxxx po několika jednání 

svolil k možnému odprodeji objektu městu, za stejnou cenu, jako ho v minulosti koupil on, tedy za 6,5 mil. 

Kč, za předpokladu, že nedojde k architektonickému znehodnocení této stavby. NPÚ ústně deklarovalo 

možnost vyhlásit tento objekt kulturní památkou, mohli bychom tak čerpat dotace na opravu objektu 

z programu Regenerace MPZ (cca 1 mil. Kč/ročně). Předkládám, tedy ke zvážení tento záměr. Tímto 

návrhem bychom nejen vytvořili důstojné zázemí pro knihovnu, ale zachránili bychom architektonicky 

cenný objekt, zásadně zlepšili další veřejný prostor v centru města. 

 

Předpokládané náklady na projekční činnost: cca 1,5 mil. Kč. Předpokládané náklady na opravu objektu: 

38,5 mil. Kč bez DPH, což je 46,6 mil. Kč vč. DPH 

Stávající příspěvek na provoz knihovny: 3,8mil. Kč/ročně 

Předpokládané náklady na provoz objektu: energie a média cca 0,5mil.Kč/ročně 

 
 

usnesení RM č. 516/2017 

RM projednala  

materiál Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka do objektu kina na Trávnicích. RM toto řešení 

nedoporučuje. RM preferuje výstavbu nového objektu v prostoru Skálovy ulice a pověřuje starostu města 

projednáním otázky nové knihovny v RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  

 

2. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. - schválení ceny tepelné energie, hodnocení 

jednatele 
 

Rozprava: 

      Materiál Městské teplárenské Turnov, s.r.o. ohledně schválení ceny tepelné energie za topnou sezónu 

2016-2017 a také schválení předběžné kalkulované ceny na další rok. Hodnocení pana jednatele Ing. 

Vladimíra Konopky. 

 

Pan Konopka přislíbil předložení materiálů ohledně výkupu šrotu za poslední dva roky, a to do  

15. 9. 2017 panu Michalovi Křížovi. Rovněž je třeba zaktualizovat webové stránky MTT. 

 
 

usnesení RM č. 517/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje cenu tepelné energie za období 9/2016 – 8/2017 ve výši 489,- Kč/GJ (bez DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

usnesení RM č. 518/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie ve výši 489,- Kč/GJ (bez DPH) na období 9/2017 – 

8/2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

usnesení RM č. 519/2017 

RM potvrzuje  

ve funkci jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. pana Ing. Vladimíra Konopku na další funkční 

období. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
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3. Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s vydáním nového zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, došlo 

také zákonem č. 24/2017 Sb., k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Předpokládaná pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízeném městem 

Turnov upravují proces schvalování a zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu dle 

podmínek daných výše uvedenými právními předpisy. Na základě toho byla upravena směrnice č. 45 

Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací v části VIII Příspěvkové organizace 

zřízené městem. 

 
 

 
 

usnesení RM č. 520/2017 

RM schvaluje  

Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací zřízených a založených městem Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017 
 

Rozprava: 

      Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017. 

Materiál bude podrobně projednáván na zářijovém ZM. 

Součástí projednávání byl projednáván i záměr vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – Post Bellum 

na turnovských školách s finančním plněním cca 140 tis. Kč v letech 2017-2018. 

 
 

usnesení RM č. 521/2017 

RM doporučuje  

schválit ZM rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

5. Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

      Město Turnov směnou prodá: část pozemku ve vlastnictví Města Turnova p. č. 862/6, nově oddělenou 

geometrickým plánem a opatřenou číslem 862/30 o výměře 224m2, v k. ú. Daliměřice - pozemek určen 

územním plánem k zastavění, hodnota tohoto pozemku dle tabulky orientačních cen je 1000,- Kč/m2 

(pozemek nepřístupný a nezasíťovaný), celková kupní cena 224.000,- Kč. Město Turnov směnou získá: část 

pozemku ve vlastnictví žadatele, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výměře cca 74m2 v k. ú. 

Daliměřice - pozemek určen územním plánem pro komunikaci, hodnota pozemku dle tabulky orientačních 

cen 100,- Kč/m2, celková kupní cena 7.400,- Kč. 
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usnesení RM č. 522/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit směnu části pozemku ve vlastnictví Města Turnova p. č. 862/6 k. ú. Daliměřice, nově 

oddělenou geometrickým plánem a opatřenou číslem 862/30 o výměře 224m2 za část pozemku ve 

vlastnictví žadatele, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, p.č. 862/29 o výměře cca 74m2 v k.ú. Daliměřice s 

doplatkem kupní ceny ve výši 216.600,- Kč ze strany žadatele. Správní poplatek za vklad vlastnického 

práva uhradí žadatel. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

 

6. Oprava ulice Pekařova Turnov 
 

Rozprava: 

      RM byl předložen ke zvážení návrh popisující možné návrhy sanace podloží komunikace v Pekařově 

ulici. Je třeba zdůraznit, že projekt Rekonstrukce Pekařovy ulice byl odsouhlasen s vědomím určitého 

omezeného finančního rámce, bez sanace podloží (původně odhadováno dalších 6 mil. Kč) a se 

zdůvodněním, že na tuto rekonstrukci jedné z větších ulic Daliměřic se čeká již od roku 2001. RM se snažila 

odpovědně zvážit všechny klady a zápory předkládaných tvrzení, finanční možnosti města i v minulosti 

provedené přísliby opravy. 

Stavbu po dohodě s městem převzalo Vodohospodářské sdružení Turnov a samotnou stavbu provádí firma 

Mizera Lomnice nad Popelkou za částku 7,9 mil. Kč bez DPH (oprava vodohospodářských sítí a oprava 

komunikací), Město Turnov přispívá na tuto akci částkou 3,4 mil. Kč, dále platbou dešťové kanalizace ve 

výši 0,6 mil. Kč a dále platbou za nové obrubníky ve výši 0,9 mil. Kč. V roce 2018 je připravována realizace 

chodníků, po uložení kabelů NN do země. Ke zvážení RM je předkládána kompletní sanace podloží ve výši 

4 mil. Kč, částečná sanace podloží v částce 1,5 - 2 mil. Kč (ovšem bez převzetí záruk za asfalty). 

 

 
 

usnesení RM č. 523/2017 

RM potvrzuje  

z finančních důvodů usnesení RM č. 62/2017 a souhlasí s plnoplošnou opravou živicí bez frézování stávající 

vrstvy asfaltů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

7. Muzeum Českého ráje Turnov - Dohoda o přístupu pro stavební techniku - 

dodatek č. 1 
 

Rozprava: 

      Město Turnov uzavřelo s Libereckým krajem "Dohodu o umožnění přístupu pro stavební techniku a o 

uhrazení způsobené škody" pro stavbu "Expozice horolezectví v Českém ráji". V této dohodě byl dohodnuta 

trasa, kterou je možné užívat pro pojíždění stavební technikou pro umožnění přístupu ke stavbě a  dopravy 

stavebního materiálu a stavební techniky po pozemcích ve vlastnictví města Turnova p.p.č. 623/1 a 662/1 

k. ú. Turnov, které jsou využívány jako městský park. Zároveň byla stanovena úhrada za  přepokládanou 

způsobenou škodu na zpevněných plochách. Dodavatel stavby společnost TERMIL a.s. pro zajíždění na 

stavbu chce používat jinou přístupovou cestu z důvodu obavy, že navržená trasa vede podle budovy 

depozitáře a mohlo by dojít k jejímu poškození. Z tohoto důvodu byla s městem projednání úprava 

přístupové trasy a navýšena úhrada za odškodnění o 62 890,- Kč na celkových 289 890,-Kč. 

Bohužel stavební práce na objektu muzea mají trvat do konce roku 2018 a dříve nebude možná oprava 

těchto přístupových cest. Jiná cesta zásobování stavby reálně neexistuje. 
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usnesení RM č. 524/2017 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 k "Dohodě o umožnění přístupu pro stavební techniku a o uhrazení způsobené škody" čj  OSM 

17/277/vOSM ze dne 26.1.2017 s Libereckým krajem na pozemcích p. č. 623/1, 662/1 k. ú. Turnov pro 

stavbu "Expozice horolezectví v Českém ráji". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

8. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov, sídliště Přepeřská 
 

Rozprava: 

      V návaznosti na schválené stěhování plechových garáží v sídlišti Přepeřská na pozemek p. č. 1986/1 k. 

ú. Jedná se o 4ks javorů jasanolistých. Stromy netvoří souvislý, zapojený porost. KŽP po faktické stránce 

souhlasí s pokácením dřevin, které nemají velkou sadovnickou hodnotu, jelikož přesunutím garáží se zlepší 

prostředí sídliště. 

 
 

usnesení RM č. 525/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 4 ks dřevin Javorů jasanolistých (Acer negundo), které rostou na pozemku 

p. č. 1986/1 v k. ú. Turnov, z důvodu přesunu plechových garáží z centra sídliště Přepeřská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

9. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích v Koškově ulici, Nudvojovice 
 

Rozprava: 

      Městu Turnov byly panem xxxxxxxxx, jedním ze spoluvlastníků, nabídnuty k odkupu spoluvlastnické 

podíly na pozemcích parc.č. 3610/115 o výměře 233m2, 3610/140 o výměře 22m2, 3610/158 o výměře 

38m2, 3610/167 o výměře 480m2 a 3610/178 o výměře 2m2 vše v k.ú. Turnov, ul. Koškova v Nudvojovicích. 

S výkupní cenou pozemku za 100,- Kč/m2. Celkový náklad na odkup již odsouhlasených spoluvlastnických 

podílů je 25.223,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 526/2017 

RM doporučuje  

schválit výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 3610/115 výměra 233m2, ostatní plocha, p.č. 

3610/140 výměra 22m2, ostatní plocha, p.č. 3610/158 výměra 38m2, orná půda, p.č. 3610/167 výměra 

480m2, orná půda a p.č. 3610/178 výměra 2m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Turnov od soukromých vlastníků 

do vlastnictví Města Turnov. Kupní cena 100,- Kč/m2 bude vyplacena každému dle výše jeho podílu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

 

10. Výběr nejvhodnější nabídky " Pojištění Města Turnov" 
 

Rozprava: 

      Stahujeme z programu. 

 
 

 

 



7                Zápis Rady města Turnova 06. 09. 2017 
 

11. Návrh na kácení skupiny stromů v „Parku za letním kinem“ 
 

Rozprava: 

      Návrh na kácení skupiny stromů v „Parku za letním kinem“. Jedná se o stromy u nového dlážděného 

chodníku od Husovy ulice. Byl zpracován odborný dendrologický posudek s tahovou zkouškou s 

výsledkem, že odolnost měřeného smrku vůči zlomu kmene je velmi nízká. OSM dále navrhuje i odstranění 

skupiny 5ks smrků vpravo od chodníku v těsné blízkosti hřiště s trampolínami, které jsou stejného stáří a 

celý uvolněný prostor vyřešit novou výsadbou. Jediným důvodem kácení skupin stromů – celkem 8 ks - je 

zajištění bezpečnosti návštěvníků parku a dětí na plochách s herními prvky. Na tento uvolněný prostor byl 

zpracován firmou AND s.r.o. /autor projektu této části parku/ návrh na výsadbu nových stromů. 

 
 

usnesení RM č. 527/2017 

RM schvaluje  

kácení 8 ks smrků rostoucích mimo les  v Městském parku za letním kinem na pozemku p.č. 623/1 v k.ú. 

Turnov . Uvolněná plocha bude osázena dle  návrhu doplnění sadových úprav ze dne 28.8.2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

12. Nájemní smlouva s Tělovýchovnou jednotou Turnov, z.s. 
 

Rozprava: 

      Z důvodu celkové rekonstrukce objektu čp. 466, Skálova ulice, Turnov na "Nový úřad", bylo nutné 

zajistit vhodné prostory pro parkování zaměstnanců MěÚ, které dříve parkovali na pozemku p.č. 614, k.ú. 

Turnov vedle čp. 466. Pro toto parkování jsme uzavřeli smlouvu o nájmu s TJ Sokol Turnov na část 

pozemku p.č. 598/1, k.ú. Turnov o výměře 1000 m2 za cenu 10,- Kč/m2/rok. Příjezd na tento pozemek je po 

pozemku p.č. 599, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Turnov, z.s.  Proto nyní 

žádáme o schválení 

smlouvy o nájmu na pozemek p.č. 599, k.ú. Turnov o výměře 322 m2 za stejných podmínek jako s TJ Sokol 

Turnov, tj. termín od 1.6.2017 do 31.12.2018.  

 
 

usnesení RM č. 528/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku s Tělovýchovnou jednotou Turnov, z.s. na pozemek p.č. 599, k.ú. Turnov o 

výměře 322 m2 na dobu určitou od 1.6.2017 do 31.12.2018 za cenu 3.220,- Kč/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

13. Smlouva o právu provést stavbu -chodník Přepeřská 
 

Rozprava: 

      V rámci projektu rekonstrukce komunikace II/610 a Nádražní ulice město Turnov připravuje k realizaci 

i dokončení chodníku v Přepeřské ulici od stavebni STAVMAT k ulici Nudvojovická. Chodník částečně 

zasahuje do pozemku Libereckého kraje p.č. 2013/1 k.ú. Turnov. 
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usnesení RM č. 529/2017 

RM schvaluje  

Smlouvu o právu k provedení stavby OLP/3128/2017" mezi Městem Turnov a Libereckým krajem pro 

realizaci stavby "Chodník ulice Přepeřská, Turnov“ na pozemku p. č.  2013/1 k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Přeložka 

metalického vedení, Turnov, Nádražní-III.etapa" 
 

Rozprava: 

      Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., realizuje stavbu „Přeložka metalického vedení, Turnov, 

Nádražní ul. III. etapa“ na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 2013/3, 2456, 2531/1, 2531/2, 2513/2, 

3881/6, 3881/9, 3881/12, 3882, 3883/2, 3883/3 vše k.ú. Turnov. Jedná se o vynucenou překládku 

metalického vedení z důvodu rekonstrukce Nádražní ulice. Po pozemcích ve vlastnictví města Turnova 

bude výměra rozsahu věcného břemene v délce cca 270 bm. Na dotčené pozemky žádá Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s., uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, č.89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích. 

 
 

usnesení RM č. 530/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o 

elektronických komunikacích na pozemku parcel.č. 2013/3, 2456, 2531/1, 2531/2, 2513/2, 3881/6, 3881/9, 

3881/12, 3882, 3883/2, 3883/3 vše k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 270 bm 

dotčených stavbou „Přeložka metalického vedení, Turnov, Nádražní ul. III. etapa ve prospěch Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH (v tomto případě 

min. částka 1.000,- + DPH z důvodu, že se jedná o vynucenou překládku investora) 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

"Modernizace telekomunikační sítě CETIN Turnov, Třešňová ul." 
 

Rozprava: 

      Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,  realizuje stavbu „Modernizace komunikační vedení optické 

sítě “ v ul. Třešňová /na Kamenci/ na pozemcích p.č. 3283/1, 3284/1, 3294/1 vše k.ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova. Celková výměra rozsahu věcného břemene bude v délce 227 bm. Na dotčené pozemky žádá 

fy Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v 

souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu 

se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích. 
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usnesení RM č. 531/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu se zákonem 

č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích na pozemku parcel.č. 3283/1, 3284/1, 3294/1 vše 

k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 229 bm dotčených stavbou „Modernizace 

komunikační vedení optické sítě“ v ul. Třešňová, Turnov ve prospěch České telekomunikační 

infrastruktury, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši v 90.800,- Kč + DPH (v tomto případě ve výši 400,-

Kč+DPH za běžný metr). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

"Modernizace telekomunikační sítě CETIN, Turnov, Sobotecká ul." 
 

Rozprava: 

      Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,  realizuje stavbu „Modernizace komunikační vedení 

optické sítě “ v ul. Sobotecká na pozemcích p.č. 3502/1 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova. Celková 

výměra rozsahu věcného břemene bude v délce 2 bm. Rozvodná skříň se posune blíže k hranici komunikace 

na 0,5-1m a bude uložena podélně do krajnice. Na dotčené pozemky žádá Česká telekomunikační 

infrastruktura, a.s., uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s ustanovením 

§1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č.127/2005 

Sb., zákon o elektronických komunikacích.  

 
 

usnesení RM č. 532/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu se zákonem 

č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích na pozemku parcel.č.3502/1 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce 2 bm dotčených stavbou „Modernizace komunikační vedení 

optické sítě“ v ul. Sobotecká, Turnov ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši v 1.000,- Kč + DPH (v tomto případě v min. výši 1.000,-Kč+DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

"Modernizace telekomunikační sítě CETIN, Turnov, Na Výšince" 
 

Rozprava: 

      Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., realizuje stavbu „Modernizace telekomunikační sítě 

CETIN, Turnov, Na Výšince“ na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 1690, 3880/11, 3880/22 a 1775, k.ú. 

Turnov.  Po pozemcích ve vlastnictví města Turnova bude výměra rozsahu věcného břemene v délce cca 

11 bm. 

Na dotčené pozemky žádá Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění a v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích. 
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usnesení RM č. 533/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o 

elektronických komunikacích na pozemku parcel.č. 1690, 3880/11, 3880/2 a 1775 vše  k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 11 bm dotčených stavbou „Modernizace telekomunikační sítě 

CETIN, Turnov, Na Výšince ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 4.400,- Kč + DPH (400,-Kč+DPH za každý započatý běžný metr) 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zžízení věcného břemene-služebnosti a 

právu provést stavbu "SM, Turnov, Přepeřská, přeložky kNN-LB kraj" 
 

Rozprava: 

      Na základě zadávacího návrhu dle požadavku zákazníka - Liberecký kraj, bude provedeno přeložení 

kabelového vedení NN v mostní konstrukci v ul. Přepeřská, Turnov. Stavba zasáhne pozemky p. č. 1983/2, 

1983/10, 2013/11, 1981/3, 1081/2 vše k. ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví Města Turnov. Celková délka 

trasy podzemního kabelového vedení na pozemcích Města Turnov je cca 20 běžných metrů. 
 

 
 

usnesení RM č. 534/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu stavby a 

následné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) na pozemky parcel. číslo 1983/2, 1983/10, 2013/11, 1981/3, 1081/2 vše k. ú. Turnov 

ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 20 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Přepeřská, 

přeložky kNN-LB kraj“ ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + 

DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Přeložka STL 

plynovodu a plynovodních přípojek Turnov, Markova ul." 
 

Rozprava: 

      GasNet, s.r.o. zaslal ke zpracování smlouvu na VB na stavbu „Přeložka STL plynovodu a plynovodní 

přípojky v Markově ul. Turnov, parc. č. 1494 k. ú. Turnov. Jedná se o rekonstrukci Markovy ulice, 

investorem je Město Turnov. Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena na částku 500,- Kč 

+ DPH, jelikož se jedná o stavbu, jehož investorem je samo Město Turnov. Jedná se o výjimku z věcných 

břemen – závazek zpětného převzetí stavby a jejího následného uhrazení. Úhrada za věcné břemeno-

služebnost by byla připočtena k celkovým nákladům za přeložku, kterou bude hradit město Turnov. 
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usnesení RM č. 535/2017 

RM uděluje  

výjimku pro jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v částce 500,-Kč+DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 536/2017 

RM schvaluje  

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu 

provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel.č. 

1494 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčených stavbou „Přeložka STL plynovodu a plynovodní 

přípojky, Markova ul., Turnov“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 500,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

20. Smlouva o zajištění středotlaké přeložky ulice Markova Turnov 
 

Rozprava: 

      Předložená „Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ 

je vyvolána nutností provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části STL plynovodu PE dn63 a 

plynovodních přípojek ul. Markova, Turnov k objektům při realizaci stavby “ Rekonstrukce v ulici 

Markova, Turnov.“ Předpokládané náklady bez zemních prací představují dle propočtu projektanta a firmy 

GridServices s.r.o. částku 185 000,-Kč bez DPH. Kompletní rozsah včetně zemních prací bude činit cca 

270 000,-Kč vč. DPH. 
 

 
 

usnesení RM č. 537/2017 

RM schvaluje  

uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ v ulici 

Markova Turnov, která bude provedena v rámci rekonstrukce této ulice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

21. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 

2017/2018 
 

Rozprava: 

      Na základě § 2, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se třída mateřské školy 

naplňuje do počtu 24 dětí. Avšak podle § 23, odst. 5 školského zákona může zřizovatel povolit výjimku z 

nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem (v tomto případě výše 

uvedenou vyhláškou), a to do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě 

vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

RM byla předložena žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v těchto mateřských školách: 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace  

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace  
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Důvodem pro udělení výjimky je především přijetí dětí s podpůrnými pedagogickými opatřeními a migrace 

rodin s dětmi, pro které se nově stanovuje povinné předškolní vzdělávání.   

 
 

usnesení RM č. 538/2017 

RM schvaluje  

pro školní rok 2017/2018 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 

Bezručova 590, příspěvková organizace, na 25 dětí v jedné běžné třídě. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 539/2017 

RM schvaluje  

pro školní rok 2017/2018 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní 

škole Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, na 26 dětí ve třech běžných třídách. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 540/2017 

RM schvaluje  

pro školní rok 2017/2018 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Jana 

Palacha 1931, příspěvková organizace, na 27 dětí v jedné třídě. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

 

22. OŠKS - úprava rozpočtu Zdravotně sociální služby 
 

Rozprava: 

      Žádost ředitele příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov o navýšení provozního 

příspěvku o celkovou částku 2.334.000 Kč na dofinancování zákonného navýšení platů zdravotních sester 

a dalších pracovníků v sociálních službách. 

Usnesením RM č. 457/2017 bylo organizaci schváleno navýšení sledovaných ukazatelů s tím, že provozní 

příspěvek organizace bude navýšen v případě, že organizace v roce 2017 nedosáhne předpokládané výše 

tržeb nebo nesežene finanční prostředky z jiných zdrojů. V současné chvíli je jasné, že organizace takto 

vysokých tržeb nedosáhne a ani nemůže zajistit financování platů z jiných zdrojů, a proto žádá radu města 

o navýšení provozního příspěvku účtu 672 - o 2.334.000 Kč na celkových 12.111.000 Kč. 

 
 

usnesení RM č. 541/2017 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 

672 - příspěvek na provoz o 2.334.000 Kč na celkových 12.111.000 Kč a to po schválení rozpočtového 

opatření č. 4 v ZM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 542/2017 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele účtu 

602 - tržby o částku 782.000 Kč na celkových 22.463.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

23. Územní studie Turnov - Benátky 
 

Rozprava: 

      Územní studie vychází z územního plánu a dále jej zpřesňuje – řeší území detailněji. Podrobně 

stanovuje vymezení stavebních pozemků, nezastavitelné části zastavitelných ploch, koeficient zastavění 

pozemků, výškovou hladinu, odstupy objektů, vymezení prostorů pro veřejná prostranství, způsob napojení 

na dopravní infrastrukturu a prostupnost území, postup výstavby. 

Pořizovatel - odbor rozvoje města (ORM) zpracoval v listopadu 2015 návrh zadání ÚS. 

RM Turnov schválila zadání 09. 12. 2015 usnesením č. 653/2015.  

Návrh na vložení dat o pořízení Územní studie Turnov - Benátky v k. ú. Turnov do evidence územně plánovací 

činnosti předal ORM na Krajský úřad Libereckého kraje  20.06.2017, záznam o evidenci byl proveden 23. 

06. 2017. Schválená a zaevidovaná ÚS byla poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Turnov. 

Stavební úřad musí v územním řízení vždy porovnat navrhovaný záměr s řešením studie.  Každé řešení 

musí být zároveň v souladu s územním plánem. Regulační prvky vycházejí z podmínek plošného a 

prostorového uspořádání stanovených v územním plánu.  

 
 

usnesení RM č. 543/2017 

RM bere na vědomí  

Územní studii Turnov – Benátky 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

 

24. Kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku Města Turnov 
 

Rozprava: 

      RM schválila žádost o kácení jedle obrovské, která se nachází před mostem na hrad Valdštejn. 

Důvodem je především nevhodnost umístění tak velkého stromu v osovém průhledu na hrad a přístupu 

k hradnímu mostu. Rovněž druhové zařazení stromu není v souladu s pravidly pro výsadbu místních druhů 

v CHKO Český ráj. Strom bude mít začas skutečně mimořádné rozměry a jeho kácení, případně ořezávání 

spodních větví bude jak společensky, tak ekonomicky mnohem složitější než dnes. 

 
 

usnesení RM č. 544/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení jedle obrovské (Abies grandis), rostoucí na pozemku p. č. 689/2 v k. ú.  

Mašov u Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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25. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
 

Rozprava: 

      Odbor životního prostředí předložil materiál týkající se výběrového řízení na údržbu zeleně v Turnově, 

v němž RM seznámil s vývojem cen v jednotlivých letech u současné smlouvy na údržbu veřejné zeleně. 

Součástí materiálu byl také návrh na zvýšení četnosti sečí v sídlištích, kolem městských bytových domů, 

travnatých pásů v ulicích a kolem městských komunikací.  

Návrh smlouvy o dílo byl připraven ve spolupráci s JUDr. Plašilovou. 

Časový předpoklad průběhu výběrového řízení: 

- Schválení zadávacích podmínek v RM, jmenování hodnotící komise - srpen 2017 

- Vypsání výběrového řízení – září 2017 

- Otevírání obálek, hodnocení předložených nabídek – říjen/ listopad 2017 

- Schválení dodavatele v RM – prosinec 2017/leden 2018 

Jedná se o vypsání významné veřejné zakázky na údržbu zeleně za maximálně přípustnou cenu 32 mil. Kč 

bez DPH na období 5 let. 

 
 

usnesení RM č. 545/2017 

RM schvaluje  

zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky na akci „Údržba veřejné zeleně v Turnově“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

usnesení RM č. 546/2017 

RM schvaluje  

hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně v Turnově“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, 

Mgr. Jana Svobodová, PhDr. Hana Maierová, Ing. Michal Kříž, Karel Jiránek, Mgr. Michal Loukota, Ing. 

Tomáš Tomsa. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

 

26. Pořízení vozu Škoda Superb 
 

Rozprava: 

      Žádost o výjimku při schválení poptávky na vůz Škoda Superb, který bude náhradou za stávající 

referentský vůz téže značky, sloužící jako jediné vozidlo s řidičem MěÚ. Stávající vozidlo je z roku 2008 a 

aktuálně má najeto necelých 300 tis. km (298.830 km). V rozpočtu je na tento vůz alokována částka 600 

tis. Kč, takže poptávaný vůz může být nový nebo již použitý. Budeme určitě vybírat i z referentských vozů. 

 
 

usnesení RM č. 547/2017 

RM ukládá  

odboru vnitřních věcí provést sondáž trhu nákupu automobilu Škoda Superb (sedan, kombi) ve dvou 

variantách: var. A – limit cca 600 tis. Kč, referentské auto, přesná specifikace: rozšířená záruka, automatická 

klimatizace, max. cca 15 tis. km, max. stáří 2 roky, var. B – nový automobil. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

 

 

 



15                Zápis Rady města Turnova 06. 09. 2017 
 

27. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - audit, aktuální informace 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám audit společnosti za rok 2016 a dále prezentaci s aktuálními informacemi ohledně 

provozu venkovního koupaliště a zimního stadionu v letošní sezoně. 

 
 

usnesení RM č. 548/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

bere na vědomí audit společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 549/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

bere na vědomí aktuální informace jednatele společnosti o provozu venkovního koupaliště a zimního 

stadionu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

28. Nominace člena do výběrového řízení na pozici generálního ředitele Krajské 

nemocnice Liberec, a.s. 
 

Rozprava: 

      Na základě doporučení dozorčí rady KNL, a.s. a dopisu z personálního oddělení nemocnice nominovala 

RM člena do výběrového komise na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec. 

 
 

usnesení RM č. 550/2017 

RM nominuje  

nominuje za člena do výběrového komise na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

pana Ing. Jaroslava Knížka, jakožto zástupce akcionáře společnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

 

V Turnově dne 6. září 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

        starosta                   místostarostka 
 


